
As simulações utilizadas em contexto académico
O Simulation@
Management, vídeo feito
por professores e alunos
do IST, mostra como
funciona e o que se aprende
num desafio de gestão

Professoras ligados à cadeira de

gestão e alunos do Instituto Su-

perior Técnico (IST) realizaram
um pequeno filme com cerca
de 12 minutos que mostra como
se pode gerir uma organização.
No Simulation@Management
— Um caso de estudo, disponível
online em https://academk.ieee.
org/contents, explicam o que se

pode aprender numa simulação
da vida real das empresas.

Teresa Lemos e Ana Carvalho
são professoras de gestão do IST
e estiveram envolvidas neste pro-
jeto, em parceria com alunos e a
SDG. Durante um dia, equipas
do IST e de outras universidades,
competiram à luz do que se faz
no Global Management Challen-

ge. "O vídeo mostra como esta
simulação de gestão se processa,
onde as equipas que nele parti-
cipam, através de entrevistas,
falam sobre o que fizeram bem
ou mal, da estratégia utilizada
na gestão da sua empresa e o que
podem melhorar", refere Teresa
Lemos. Pretende-se com este ví-
deo mostrar "como se faz uma
simulação de gestão empresa-
rial e quais as vantagens para os

alunos de nelas participarem",
acrescenta.

O Simulation@Management
está disponível na plataforma
do lEEE, uma iniciativa interna-
cional de estudantes, onde estão
envolvidos vários países, entre
os quais Portugal. O objetivo é

envolver os alunos na aprendiza-
gem online, já que vão às aulas e

pedem aos professores para fa-
zerem vídeos curtos sobre temas
das disciplinas. A ligação do IST
ao lEEE começou com professo-
res de matemática e estende-se a
outras matérias, nomeadamente
gestão. É na área da introdução
à gestão empresarial que este
vídeo e outros que o complemen-
tam, estão disponíveis.

O vídeo surge no IST pela sua
ligação ao Global Management
Challenge. Há dez anos que a
SDG desenvolve o IST Mana-
gement (ISTMC), uma versão
simplificada da prova nacional,
para alunos desta escola da ca-
deira de gestão. As equipas com
a melhor classificação ganham
um passaporte para a competi-
ção nacional. Para João Oliveira
Soares, responsável pela cadeira
de gestão do IST, "a formação ex-

perimental em laboratório tem
grande importância na formação
ministrada no IST. Nas ciências

sociais, como a economia e a ges-
tão, é mais difícil implementar
essa componente. O papel do

ISTMC na unidade curricular de

gestão é, através de um exercício
de simulação de gestão, preen-
cher essa lacuna numa parte
importante da matéria, comple-
mentando as aulas expositivas e
de problemas". Por ano passam
pela disciplina de gestão cerca
de 1700 alunos. A participação
no ISTMC é voluntária e atra-
vés dela podem ganhar até 2,5
créditos extra, dependendo da
classificação final da equipa nes-
te processo.

Às professoras Teresa Lemos
e Ana Carvalho esperam que o
vídeo agora divulgado venha a
cativar mais alunos para o IST-
MC e para o Global Management
Challenge. Acreditam que neste

tipo de eventos os alunos desen-
volvem relações interpessoais,
comunicam mais entre si, apren-
dem a delegar trabalho e a cum-
prir prazos e a perceber como
os conceitos dados na cadeira se

aplicam à vida real.
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